26

25

Ευρωπαϊκό
Έτος
Σιδηροδρόμων
2021

37

31.01.2020
Έγκριση του
ευρωπαϊκού
νομοθετήματος για
το κλίμα

Παρουσίαση
του νέου
συμφώνου για τη
μετανάστευση και
το άσυλο

04

19.02.2020
Δημοσίευση του
θεματολογίου για
τη διαμόρφωση
του ψηφιακού
μέλλοντος της
Ευρώπης

06

Έγκριση δέσμης
μέτρων για
τον ψηφιακό
χρηματοοικονομικό
τομέα
24.09.2020
06.10.2020

05

23
24

Έγκριση οικονομικού
και επενδυτικού
σχεδίου για τα Δυτικά
Βαλκάνια

Έγκριση
10ετούς
σχεδίου για τη
στήριξη των
Ρομά στην ΕΕ

Η Επιτροπή δρομολογεί 38
τη σχεδιαστική φάση
του Νέου Ευρωπαϊκού
Μπάουχαους

Παρουσίαση της
νέας μεθοδολογίας
για τις ενταξιακές
διαπραγματεύσεις
της ΕΕ
05.02.2020

04.03.2020

14.01.2020

23.09.2020

10.03.2020
Εμβολιάζονται οι πρώτοι 36
Ευρωπαίοι κατά της
COVID-19

Έγκριση νέας
στρατηγικής για τα
χημικά προϊόντα

03

Πρόταση
για ένα νέο
θεματολόγιο
για τη
Μεσόγειο

39

Η Επιτροπή προτείνει
τη δημιουργία του
εκκολαπτηρίου HERA

40

17.02.2021

35
Η Επιτροπή
εγκρίνει
το πρώτο
ασφαλές και
αποτελεσματικό
εμβόλιο κατά
της COVID-19

Μετά τη
δρομολόγηση
του SURE
τον Απρίλιο,
πραγματοποιείται
η πρώτη
εκταμίευση

Το Ηνωμένο Βασίλειο
αποχωρεί από την ΕΕ

09.02.2021

34

27

07.10.2020

Παρουσίαση
της πράξης για
τις ψηφιακές
υπηρεσίες και της
πράξης για τις
ψηφιακές αγορές

Δρομολόγηση
του νέου
θεματολογίου
για τους
καταναλωτές

14.10.2020

29 28

05.03.2020

18.09.2020

11.12.2019

22

Υπογραφή της
πρώτης σύμβασης
με φαρμακευτική
εταιρεία για την
αγορά εμβολίων
κατά της νόσου
COVID-19

09.03.2020

21
Παρουσίαση του πρώτου
σχεδίου δράσης της ΕΕ για την
καταπολέμηση του ρατσισμού

27.08.2020

01.12.2019

20

Μάρτιος 2020

Τα πρώτα
βήματα για την
οικοδόμηση της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης Υγείας

Συμφωνία των
ηγετών της ΕΕ
για το σχέδιο
ανάκαμψης και
το ΠΔΠ για την
περίοδο
2021-2027

02
Παρουσίαση του
επενδυτικού σχεδίου
της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας
και του Μηχανισμού
Δίκαιης Μετάβασης

18.01.2021

33
Παρουσίαση του
ευρωπαϊκού σχεδίου
δράσης για τη δημοκρατία

19

01.01.2021

02.12.2020
Πρόταση για ένα
νέο διατλαντικό
θεματολόγιο
για παγκόσμια
συνεργασία

18

01

Έγκριση νέας 07
στρατηγικής για
την ισότητα των
φύλων (20202025)

27.12.2020

25.11.2020

03.12.2020

31
32

Παρουσίαση της
στρατηγικής για
το υδρογόνο και
της στρατηγικής
της ΕΕ για την
ενοποίηση του
ενεργειακού
συστήματος

Δρομολόγηση της
Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας

08
Έγκριση
ολοκληρωμένης
στρατηγικής
της ΕΕ για την
Αφρική

Έγκριση νέας
βιομηχανικής
στρατηγικής

09

27.10.2020

Παρουσίαση του
σχεδίου δράσης
για την ισότητα
των φύλων

04.05.2020

07.05.2020

Παρουσίαση της πρώτης
στρατηγικής της ΕΕ για
την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ

12.11.2020

30

17 Παρουσίαση της δέσμης μέτρων
για την καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων και του
ευρωπαϊκού θεματολογίου
δεξιοτήτων

21.07.2020

16

11.11.2020

Παρουσίαση της
στρατηγικής
της ΕΕ για τα
δικαιώματα των
θυμάτων
(2020-2025)

Δράσεις κατά 10
του κορονοϊού

21.12.2020

Παρουσίαση της
στρατηγικής της
ΕΕ για τα εμβόλια

δωρεών «Παγκόσμια
Αντίδραση στον Κορονοϊό»

08.07.2020

17.06.2020

11 Εκδήλωση συγκέντρωσης

11.11.2020

27.05.2020

Έγκριση σχεδίου δράσης
για την πρόληψη
της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας

01.07.2020

14

24.06.2020

Παρουσίαση του
NextGenerationEU
15

12

15.12.2020

Έγκριση της στρατηγικής
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα
με ορίζοντα το 2030 και
της στρατηγικής «Από το
αγρόκτημα στο πιάτο»

20.05.2020

13

Ε Κ Κ Ι Ν Η Σ Η

ΕΠΙΤΡΟΠΗ VON DER
LEYEN: 101 στάδια

Ανάληψη καθηκόντων από
την Επιτροπή
φον ντερ
Λάιεν

Παρουσίαση της
στρατηγικής για τα
δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία
2021-2030
03.03.2021

04.03.2021

58

09.03.2021

Έγκριση
της δέσμης
μέτρων
προσαρμογής
στον στόχο
του 55 %

44 43
Θέσπιση ευρωπαϊκής
εγγύησης για τα παιδιά

24.03.2021

57
Το ψηφιακό
πιστοποιητικό COVID της
ΕΕ τίθεται σε εφαρμογή

25.03.2021

56

14.04.2021

Πρόταση
πλαισίου για
μια αξιόπιστη
και ασφαλή
ευρωπαϊκή
ψηφιακή
ταυτότητα

45
Παρουσίαση
σχεδίου δράσης
για την ανάπτυξη
της βιολογικής
παραγωγής
στην ΕΕ

16.07.2021

55

15.04.2021

Παρουσίαση
της νέας
στρατηγικής
Σένγκεν

21.04.2021

Έναρξη λειτουργίας της 54
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

46
Παρουσίαση
στρατηγικής της ΕΕ
για την αντιμετώπιση
του οργανωμένου
εγκλήματος και
στρατηγικής για την
καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων

14.07.2021

53

47

01.07.2021

Έκδοση
ανακοίνωσης
σχετικά με τη
φορολογία των
επιχειρήσεων για
τον 21ο αιώνα

Παρουσίαση μιας
νέας προσέγγισης
για μια βιώσιμη
γαλάζια οικονομία

Ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων
για μια νέα
συμφωνία μεταξύ
της ΕΕ και των
κρατών ΑΚΕ

03.06.2021

17.05.2021

48

02.06.2021

12.05.2021

52

Πρόταση για νέους κανόνες
και δράσεις για την αριστεία
και την εμπιστοσύνη στην
τεχνητή νοημοσύνη

18.05.2021

51

09.05.2021

Έγκριση του σχεδίου
δράσης της ΕΕ για
μηδενική ρύπανση των
υδάτων, του αέρα, και
του εδάφους

Παρουσίαση της 49
επικαιροποιημένης
βιομηχανικής
στρατηγικής της
ΕΕ

05.05.2021

50

01.06.2021

Έναρξη της Διάσκεψης
για το μέλλον της
Ευρώπης

Παρουσίαση
της δασικής
στρατηγικής
της ΕΕ

59

Πρόταση για
φορτιστή κοινού
τύπου για
ηλεκτρονικές
συσκευές

Έκδοση του
πρώτου
πράσινου
ομολόγου

63

62

61

Έκδοση της
ανακοίνωσης
για τις
ευρωπαϊκές
αποστολές

Παρουσίαση της πρώτης
στρατηγικής της ΕΕ για
την καταπολέμηση του
αντισημιτισμού

05.10.2021

Παρουσίαση 64
της πολιτικής
της ΕΕ για την
Αρκτική

12.10.2021

Κανονισμός για την ανάσχεση 65
της αποψίλωσης των δασών και
για τις μεταφορές αποβλήτων,
και μια νέα στρατηγική της ΕΕ για
το έδαφος

13.10.2021

66

17.11.2021

Προτάσεις για τη
διαφάνεια και
τη στόχευση της
πολιτικής διαφήμισης
και μέτρα για
τη βελτίωση της
ικανότητας των
εταιρειών να αντλούν
κεφάλαια

25.11.2021

Δρομολόγηση της Global 67
Gateway

60

ΣΑΡΩΣΕ και ΠΑΙΞΕ

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τις κύριες πρωτοβουλίες της Επιτροπής φον
ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της θητείας της. Σάρωσε τον κωδικό QR για να
τηλεφορτώσεις τις ερωτήσεις και τις οδηγίες για το πώς να παίξεις το παιχνίδι.

Πολιτική συμφωνία για την 98
ισόρροπη εκπροσώπηση
των φύλων στα διοικητικά
συμβούλια των εταιρειών

99
Ο κώδικας
δεοντολογίας
για την
παραπληροφόρηση
ενισχύεται και
καθίσταται πιο
ολοκληρωμένος

Συμφωνία
για τη
στρατηγική
πυξίδα

Πολιτική συμφωνία
σχετικά με
κανονισμό για την
αντιμετώπιση των
στρεβλώσεων που
προκαλούνται από
ξένες επιδοτήσεις
στην ενιαία αγορά

80

Ενεργοποίηση της
οδηγίας για την
προσωρινή προστασία
για τους ανθρώπους
που εγκαταλείπουν την
Ουκρανία

02.03.2022

81

08.03.2022

82

Πρόταση για κανόνες
σε επίπεδο ΕΕ για την
καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας

83

100 101

19.07.2022

97

Παρουσίαση
μέτρων για την
ενίσχυση της
παγκόσμιας
επισιτιστικής
ασφάλειας

Έγκριση της πρώτης
δέσμης κυρώσεων
μετά την επίθεση
της Ρωσίας στην
Ουκρανία

30.06.2022

Πρόταση κανόνων για
την παραβίαση των
περιοριστικών μέτρων
και για τη δέσμευση και
δήμευση περιουσιακών
στοιχείων προσώπων
που παραβιάζουν
περιοριστικά μέτρα και
άλλων εγκληματιών

23.03.2022

Παρουσίαση επιλογών για 85 84
τη μείωση των υψηλών
τιμών ενέργειας με από
κοινού αγορές φυσικού
αερίου και ελάχιστες
υποχρεώσεις αποθήκευσης
φυσικού
αερίου

23.03.2022

Πρόταση για νέους 86
κανόνες στον
τομέα της κυκλικής
οικονομίας για
να καταστούν τα
βιώσιμα προϊόντα
ο κανόνας στην ΕΕ

Πρόταση
για μια
νέα πράξη
για τα
δεδομένα

21.03.2022

79

23.02.2022

15.02.2022

78

16.06.2022

Έγκριση σχεδίου
96
έκτακτης ανάγκης για
τις μεταφορές, με μέτρα
για την προστασία των
μεταφορών της ΕΕ σε
περιόδους κρίσης

Παρουσίαση
της δέσμης
μέτρων για
την ευρωπαϊκή
άμυνα

07.06.2022

95

08.02.2022

18.01.2022

01.01.2022

Ανακοίνωση
στρατηγικής
εταιρικής
σχέσης με τα
κράτη του
Κόλπου

Πραγματοποιείται η
87
εκδήλωση δωρητών
«Stand Up for Ukraine»

77

30.03.2022

94
Ανάλυση των
επενδυτικών κενών στον
τομέα της άμυνας και
προτάσεις για περαιτέρω
μέτρα για την ενίσχυση
της βιομηχανικής και
τεχνολογικής βάσης της
Ευρώπης στον τομέα της
άμυνας

88

Πρόταση για μια
ευρωπαϊκή πράξη για
τα μικροκυκλώματα

23.05.2022

Παρουσίαση 93
του REPowerEU

30 χρόνια
επιχειρήσεων
ανθρωπιστικής
βοήθειας και
πολιτικής
προστασίας

76

09.04.2022

89

Νέες
πρωτοβουλίες
για να καταστούν
τα πανεπιστήμια
της ΕΕ έτοιμα για
το μέλλον

23.05.2022

Πρόταση για μια νέα
πολιτική για τη νόμιμη
μετανάστευση

Έναρξη του 75
Ευρωπαϊκού
Έτους
Νεολαίας

20.04.2022

90

01.01.2022

74
20 χρόνια
χαρτονομίσματα και
κέρματα ευρώ στην τσέπη
μας

18.05.2022

Πρόταση για νέα νομοθεσία
της ΕΕ για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της
σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών στο διαδίκτυο

Δημιουργία του
ευρωπαϊκού
χώρου
δεδομένων για
την υγεία

73

27.04.2022

92

Η Διάσκεψη για το
μέλλον της Ευρώπης
παρουσιάζει την τελική
της έκθεση
09.05.2022
11.05.2022

Πρόταση για νέο
πλαίσιο της ΕΕ για την
απανθρακοποίηση
των αγορών αερίου,
την προώθηση του
υδρογόνου και τη
μείωση των εκπομπών
μεθανίου

18.05.2022

91

72

15.12.2021

Πρόταση
για την
ενίσχυση της
ανθεκτικότητας
του χώρου
Σένγκεν

03.05.2022

Πρόταση για τον
εκσυγχρονισμό των
συστημάτων μεταφορών
της ΕΕ

25.02.2022

09.12.2021
14.12.2021

18.05.2022

71

14.12.2021

70

68

01.12.2021

09.12.2021

ψηφιακών πλατφορμών

Παρουσίαση
σχεδίου δράσης
για την ενίσχυση
της ευρωπαϊκής
κοινωνικής
οικονομίας

09.12.2021

Πρόταση για
την προσθήκη
της ρητορικής
μίσους και των
εγκλημάτων μίσους
Πρόταση για τη
βελτίωση των συνθηκών στον κατάλογο των
εργασίας των ατόμων
«ευρωεγκλημάτων»
που εργάζονται μέσω

42

Παρουσίαση
του σχεδίου
δράσης για τον
ευρωπαϊκό πυλώνα
κοινωνικών
δικαιωμάτων

Παρουσίαση
των ψηφιακών
στόχων της ΕΕ
για το 2030

23.09.2021
29.09.2021

69

41

Έναρξη των
ενταξιακών
διαπραγματεύσεων
με την Αλβανία και
τη Βόρεια Μακεδονία

